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Foreldrekontakter v/Olsborg skole 
Skoleåret 2022-2023 
 
 

 
  
 
 
REFERAT TIL FORELDREKONTAKTMØTE 
 

Mandag 12.09.22 klokka 18.00-19.00 

 

Forfall: Eli Hjemly (2. trinn) og Lill Hege Jenssen (7. trinn) 

 

 

 

 

SAKSLISTE: 

 

1. Samarbeid mellom skole og FAU, orienterer om vedtekter i FAU for Olsborg skole 

 

FAU står for Foreldrerådets arbeidsutvalg. FAU er et lovbestemt utvalg som skal bidra 

til et godt skolemiljø for alle elever ved skolen. Alle som har barn på skolen, er en del 

av foreldrerådet. Fra hver klasse velges en eller flere representanter. På Olsborg skole 

velges en klassekontakt og en vara til FAU- dette for å sikre at alle klasser er 

representert med minst en i FAU, samt å sikre en kontinuitet i FAU (vara "rykker opp" 

år to). 

FAU skal sikre at foreldrene har reell medvirkning, fremme foreldrenes felles 

interesser og medvirke til at foreldre og elever kan ta aktiv del i arbeidet med å skape 

det beste skolemiljøet. 

 

Se vedlagt lenke 

 

 

2. Konstituering av FAU for skoleåret 2022-2023, leder, nestleder, (kasserer) samt 

representant til samarbeidsutvalg/skolemiljøutvalg 

Leder: Stine Haugli 

Nestleder: Therese Eidet-Haugnes 

Kasserer: Elisabeth Gabrielsen 

Sekretær: Yvonne Asplund 

 

Representanter til Samarbeidsutvalget/skolemiljøutvalget er leder og nestleder. 

 

3. Orienterer om FAUs arbeid sist skoleår, som fortsatt pågår v/Therese Eidet-Haugnes 

(sittende FAU-leder) og Marte Karlsen 

 

 
Målselv kommune 
Olsborg skole  

Vår ref.:  
Deres ref.: 
Arkiv:  
Dato: 14.09.22  

mailto:post.olsborg@malselvskolen.no


Postadresse: Sentralbord:  E-post: 
Kommunehuset 77 83 29 00  post.olsborg@malselvskolen.no 
9321 MOEN 

 

• FAU har inneværende år vært delaktig i dugnadsarbeid på skolens uteområde. 

Dette har ført til at penger som har vært bevilget til dette formål har blitt brukt 

til innkjøp av utstyr og ikke til montering- ergo mer utstyr for pengene! 

• FAU delaktig i Grillhytteprosjekt 

• FAU har vært pådriver for å få kjøpt inn dekke til flerbrukshallen 

• FAU har samlet inn penger og kjøpt inn bord og stoler til flerbrukshallen 

• FAU har vært med å hente utstyr fra Bardufosshallen og til kjøkkenet i 

flerbrukshallen sammen med MIL 

• Sammenslåing av FAU og 17. mai-komitéen, der FAU er hovedorganisasjon, 

og 17. mai-komité delegert til 6. trinn. Noen formaliteter gjenstår.  

Stine tilbyr seg å delta på oppstartsmøte til 17. mai-komité høst 2022 

 

 

• Gjenstående på uteområdet: 

o Skilting- skiltplan laget, venter på godkjennelse fra politi og Statens 

vegvesen. Dette må skje før vinteren 

o Få opp klatrepyramiden 

o Tilsåing rundt apparatene  

o Tynning av skog 

o Ferdigstille Grillhytta 

 

 

 

4. Eventuelt: 

 

• Avklaringer i forbindelse med Åpen dag/inntekter Vipps  

            Dato 22.09.22 kl. 15.00-17.30- informasjon kommer ut til foresatte i uke 37 

            Inntekt øremerkes Kråkerede 

  

• Avklaringer ferdigstilling grillhytta- Marte jobber med saken i forhold til hva 

VGS har tenkt å gjøre og når! Truls har fått nøkkel, og ser på muligheten for å 

få montert ildstedet. Dialog via FAU sine facebooksider om evt. dugnad. Dette 

avhenger av svar fra VGS! Stine/Therese/Marte er på saken! 

 

 

 

 

 

Vedlagt lenke: 

https://foreldreutvalgene.no/fug/alt-du-trenger-a-vite-om-foreldreradets-arbeidsutvalg-

fau/?gclid=CjwKCAjwsfuYBhAZEiwA5a6CDIaHVjtmNdXyNxcjOrMJuwxmTJdd_w

Wx74-VqE2GGHmLlEQA4UELhxoCdtwQAvD_BwE#hva-er-foreldreradets-arbeids-

utvalg-fau  

 

 

Med hilsen  

Olsborg skole 

 

 

Marte Alise Karlsen 

Rektor 
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